
Frame

• Vervangend onderdeel
• Groot frame

HH1118/00

Alsof u helemaal niets draagt.*
 
DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Voordelen

Innovatief ontwerp
• Zacht, flexibel frame
• Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd
 

Gebruiksvriendelijk
• Gepersonaliseerde functies
 

Kenmerken

Gebruiksvriendelijk frame

De frames zijn gebruiksvriendelijk. Kies uit de drie maten het frame dat het
beste bij u past. Alle framematen passen bij alle kussenformaten.

Innovatief frameontwerp

Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers
geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.*
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Onbeperkte bewegingsvrijheid

Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt
DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze

niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear
dragen.*

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Innovatief ontwerp
Comfort en prestatie Banden van zacht materiaal

Productgegevens
Materiaal Polycarbonaat

Siliconen
Garantie 90 dagen

Het frame reinigen
Handmatig wassen
met een mild reini-
gingsmiddel

Spoel grondig, laat aan de lucht
drogen¹

Vervanging
Controleer dagelijks
op slijtage

Vervang bij de eerste tekenen van
slijtage

DreamWear

* * Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respironics
Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.
* *Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017
* ¹Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.
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